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 2 (001تنقيح األنظار )

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
 سم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال 
 :-رحمه هللا تعالى-المؤلف

 الحمد هلل الذي رفع أعالم علوم الحديث.
األصل أن المحقق يثبت البسملة  ،بدأ قبل ذلك كما في المخطوطة بالبسملة-رحمه هللا-المؤلف

بسم هللا الرحمن " :هذا الكالم هاألن المخطوطة في ؛ويثبت بعدها رب يسر وأعن على التمام
ترك البسملة وما بعدها ال شك أنه خلل و  "الرحيم رب يسر وأعن على التمام الحمد هلل الذي رفع

إذا كان فيه مخالفة  ،ألن األمانة العلمية تقتضي أن يذكر جميع ما في األصل ؛في التحقيق
يعني يبقى كما هو ويعلق  ،في المقدمات فمثل هذا يعلق عليهأحيانا  يوجدكما شرعية كالتبرك 

 ويبين الصواب ويفند الباطل. ،عليه
 عفى هللا عنك.

 : -رحمه هللا تعالى -المؤلفقال 
الحمد هلل الذي رفع أعالم علوم  ،رب ويسر وأعن على التمام ،بسم هللا الرحمن الرحيم"

اشترك في الحاجة  ،وفضل العلم النبوي باإلجماع على شرفه في قديم الزمان والحديث ،الحديث
دل  ،شريف األصل ،ضلفهو علم قديم الف ،إليه والحث عليه القرابُة والصحابة والسلف والخلف

والصالة على خاتم  ،عليه من بعد ومن قبلواعتضد اإلجماعان  ،على شرفه العقل والنقل
وبعد فهذا مختصر  ،الفصل وسيوفوعلى أصحابه كنوز الفضل  ،وعلى آله خير أهل ،الرسل

يشتمل على مهمات علوم الحديث واصطالحات أهله وال غنى لطالب هذا العلم عن معرفته أو 
 معرفة مثله.

 بركة.
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد:
اقتداء بالقرآن الكريم  ؛ابتدأ بالبسملة "الرحيم الرحمن بسم هللا" -رحمه هللا تعالى -لمؤلففيقول ا

ألنها ملحقة  ؛فتبتدأ الكتب بالبسملة ،في مكاتباته -عليه أفضل الصالة والتسليم-وبالنبي 
كما أنه دعا بالتيسير واإلعانة على إتمام ما شرع فيه من كتاب يبين فيه مسائل علوم  ،بالرسائل
صلى هللا عليه -كما في القرآن وكما في خطب النبي  -جل وعال -ثم بعد ذلك حمد هللا ،الحديث
فالكتب المجردة عن الخطبة  ،تشبه الرسائل من وجه وتشبه الخطب من وجهفالكتب  -وسلم
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

نما اقتصر  ،فيه خطبة وليس فيه حمدلة ليس ،يقتصر فيها على البسملة كصحيح البخاري  وا 
 ،تب التي تفتتح بخطب يجمع بين البسملة والحمدلةوالك ،على الحمدلة -رحمه هللا تعالى -اإلمام
فإذا كان الكتاب  ،وفي خطبه يحمد ،يسمي وال يحمدفي مراسالته  -عليه الصالة والسالم-فالنبي 

مشتمال على األمرين ألنه بمثابة الرسالة من المؤلف إلى طالب العلم يبتدأ بالبسملة وفيه خطبة 
ن كانت مختصرة عليه -يه خطبة افتتحت بالحمدلة اقتداء بخطب النبي صحيح مسلم فو  ،كهذا وا 

وجاء في  ،والقرآن الكريم فيه الجمع بين البسملة والحمدلة ،ويجمع بينهما -الصالة والسالم
كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد هللا فهو »الحديث المختلف فيه من حديث أبي هريرة وغيره 

بخالف سائر األلفاظ كالبسملة والصالة  ،ي وغيرهماولفظ الحمد حسنه ابن الصالح والنوو  «أبتر
وحكم جمع من أهل العلم على  ،على النبي والتشهد وما أشبه ذلك كل هذا ال يثبت فيه شيء

وال يعني أنه إذا حكم على حديث بضعف أنه ال ُيعمل  ،الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف
ألن بعض الناس يقول إذا كان الخبر ال يثبت وال يجوز العمل بالضعيف  ؛بمقتضاه ألمر آخر

لماذا نذكر البسملة  امادام الخبر بجميع طرقه وألفاظه ضعيف ،مطلقا فإننا ال نبسمل وال نحمد
ال يعني كون  ،نحن نعمل بالضعيف؟! أو نذكر الحمدلة والخبر فيها ضعيف؟! نقول ال، يا أخي

يعني مع األسف أن بعض  ،خاصة أال يعمل بما سواه من األمور العامة الخبر الدال على مسألة
مادام لم يثبت فيها شيء لماذا نذكر؟ واطلعنا على كتاب في  ،الناس يضيق عطنه بمثل هذا

كانت الكتب التقليدية ُيبدأ فيها بالبسملة والحمدلة كأنه ال يوجد في هذه  :العقيدة وبكل أسف يقول
يعني أنت ضاق  ،حاديث الضعيفة فمثل هذا ال شك أنه قصور في النظرالمسألة إال هذه األ

وقبله القرآن الكريم مفتتح بالبسملة  -عليه الصالة والسالم-الرسول  ،نظرك في هذه المسألة
عليه الصالة -والرسول  ،ويكفي االقتداء به ولو لم يرد في المسألة نص خاص ،والحمدلة
في  -جل وعال -ويحمد هللا ،في كثير من األمور في ابتدائهاوالبسملة مشروعة  ،يسمي -والسالم

ونظير ذلك بعضهم  ،وهذا ذكر يثاب عليه اإلنسان فال معنى لقول من نفاه ،كثير من األمور
يرجح تضعيف ما جاء في المكث في المكان الذي يصلى فيه الصبح مع الجماعة واالنتظار إلى 

نقول  ،ويقول هذا الحديث مضعف تامة حجة وعمرة ارتفاع الشمس ثم صالة ركعتين وأنه يعدل
وتجده  ؟لماذا أجلس بعد صالة الصبح اإذا كان ضعيف :ويقول ،نعم ضعفه كثير من أهل العلم

ذا جلس إذا كان لديه اطالع على حال النبي  ،يعتب على من يجلس  -عليه الصالة والسالم-وا 
لماذا نصلي والخبر ضعيف؟  :م يقولوأنه كان يجلس إلى أن ترتفع الشمس كما في صحيح مسل

ن لم يثبت صالة  ،بها ونعمتفألنه إن ثبت الخبر  ؛أقول لماذا ال نصلي صالة الضحى وا 
على فرض أن الخبر لم يثبت مع أنه قابل  -عليه الصالة والسالم-الضحى ونجلس اقتداء بفعله 

! يعني ؟الة اإلشراقتصلي صالة العجائز ص أوويقول بعضهم لبعض تريد أن نخرج  ،للتحسين 
ال  ،حيلة فالإذا ضاق ذهن اإلنسان سبحان هللا!  عليه الصالة -الجلوس ثابت من فعل النبي فوا 
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 4 (001تنقيح األنظار )

نعم إذا كان ال يرى ثبوت  ،وصالة الضحى ثابتة بأحاديث كثيرة فليس لهذا القول معنى -والسالم
 ؛الخبر وال يريد أن يصلي صالة الضحى في هذا الوقت ويريد أن يصليها بعد أن تحتر الشمس

 -وابن القيم ،لكن لو ثبت الخبر فاته األجر ،ألن صالة األوابين إذا رمضت الفصال فال يالم
سون بعد صالة الصبح لما ذكر حال المقربين وحال األبرار ذكر أن المقربين يجل -رحمه هللا

وكأن الخبر  ،وذكر أن األبرار ال ينصرفون حتى يصلوا ركعتين ،حتى تنتشر الشمس ثم يقومون 
لكن الفرق بين المقربين واألبرار أن المقربين سوف ينصرفون إلى عبادات  ،لم يثبت عند ابن القيم

وأما  ،ُكتب لهم أن يصلوايذهبون إلى بيوتهم أو إلى مدارسهم وأماكن تعليمهم فيصلون ما  ،أخرى 
األبرار ينصرفون إلى أعمالهم وأمور دنياهم فقد ينشغلون عن صالة الضحى وهذا الذي يجعلهم 

أما المقربون فإنهم لن ينشغلوا عنها ألنهم من عبادة إلى عبادة كما  ،يؤدونها لئال ينشغلوا عنها
 في طريق الهجرتين.في الجدول الذي رسمه من طريقتهم  -رحمه هللا -ذكر ابن القيم

وهو  ،األعالم جمع علم :رفع األعالم "الحمد الذي رفع أعالم علوم الحديث" -رحمه هللا -يقول
وفّضل العلم " ،فرفع هؤالء األعالم الذين هم كالجبال الذين لهم العناية بعلوم الحديث ،الجبل
 ،أو تقرير أو وصف من قول أو فعل -صلى هللا عليه وسلم-وهو ما يضاف إلى النبي  "النبوي 

وفّضل العلم النبوي باإلجماع على شرفه في قديم " ،وما يعين على فهم هذا العلم الشريف
ل العلم النبوي وُيجَمع على شرفه في قديم الزمان  "الزمان والحديث قد يقول قائل كيف ُيفضَّ

 ،على سائر العلوم؟ يعني ماذاألن القرآن أعظم؟ فّضل على  ؛والحديث وما يتعلق بالقرآن أعظم
وهنا يخلو المقال  ،أو أنه ذكر فضله وأشاد به وأجمع العلماء على شرفه في قديم الزمان والحديث

ل عليه إنما هذا علم ُأجمع على شرفه وال يعني أنه أشرف مما هو  ،عن التفضيل عن الُمَفضَّ
ه وفضله على سائر ،لشك أن القرآن كالم ال ال ،أشرف منه وهو القرآن الكريم أو ما يتعلق به

 ڀ ڀ ژ: -جل وعال -والسنة وحي كما قال هللا ،سائر المتكلمين ،الكالم كفضل هللا على خلقه

عليه الصالة -هذا بالنسبة لكالم هللا وكالم رسوله   ٤ - ٣النجم:  ژ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
أن  :األول ،من حالينما يتعلق بما يخدم القرآن كالتفسير فال يخلو من أمرين أو أمَّا  -والسالم

أن يكون بالنظر والرأي فإن كان باألثر فهو داخل هنا  :والثاني ،يكون باألثر التفسير باألثر
ن كان بالنظر والرأي المجرد عن األثر صار من القسم المذموم ولذا قد  ؛صار من العلم النبوي وا 

ديث ويقول نحن أهل يدعي بعض من يتخصص بالقرآن وعلوم القرآن وينشغل بالتفسير عن الح
هللا وخاصته عنايتنا بالقرآن نقول نعم إذا كان إذا كنت ممن يعتني بتفسير القرآن باألثر نعم أنت 

ن كنت ممن يشتغل عن ذلك بالرأي الذي جاء التحذير منه فلست من  ،من أهل هللا وخاصته وا 
ل العلم النبوي باإلجماع وفّض " ،فأنت إلى أهل الكالم أقرب منك إلى أهل إلى أهل القرآن ،هؤالء

اشترك في الحاجة " ،ولم ينازع في شرف علوم السنة أحد "على شرفه في قديم الزمان وحديثه
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

القرابة اآلل آل البيت والصحابة  ،اشتركوا هذا بالنسبة للسلف "إليه والحث عليه القرابة والصحابة
ناصروه ونشروا دينه من بعده ورأوه مؤمنين به و  -عليه الصالة والسالم-الذين عايشوا النبي 

صلى هللا عليه -وهم وصية النبي  ،م شأن في اإلسالمهفال شك أن القرابة ل ،وحملوا العلم عنه
والصحابة لهم فضل على من جاء بعدهم من التابعين فمن دونهم ألنهم بواسطتهم وصل  -وسلم

فرادهم من بين  والتنصيص على "والحث عليه القرابة والصحابة" ،الدين إلى من بعدهم القرابة وا 
ن كان التنصيص عليهم من باب االعتراف بفضلهم الذي  الصحابة ال شك أن البيئة لها أثر وا 

 ٺ  ڀ   ڀ ڀ ژ: -جل وعال -في أحاديث وفي قوله -عليه الصالة والسالم-أشار إليه النبي 

ولو لم يذكر القرابة دخلوا في الصحابة يعني  ،القرابة والصحابة  ٢٣الشورى:  ژ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
يدخلون في خيار األمة وفي سلفها ممن  -عليه الصالة والسالم-ومن تبعهم ممن لم يدرك النبي 

ال ُوجد في القرابة من بعد عصر التابعين من حاد عن الجادة ،كان على الجادة منهم كما أنه  ،وا 
متقدموا هذه  السلف "والسلف والخلف" ،األهواء من مالت بهمن بعدهم من عصر التابعين و وجد 

خيركم »األمة ممن هم في القرون الثالثة المفضلة التي جاءت األحاديث الصحيحة في فضلهم 
فهم َخَلف  ،والخلف ممن جاء بعدهم ممن تبعوهم بإحسان «قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

يعني متقدم  "فهو علم قديم الفضل" ،إنما هم َخْلف اَلفبفتح الالم والذين غيروا وبدلوا ال يسمون خَ 
دل  ،شريف األصل ،ألنه نبع من مشكاة النبوة ؛والمنبع "شريف األصل"فضله مقارن لوجوده 

 ،مع النقل الصحيحأبدا لكن العقل الصريح ال يختلف  ،األصل النقل ،على شرفه العقل والنقل
وبعض النسخ ُوجد عليها  ،ومن أراد حقيقة ذلك فليطالع موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول

وُيعرف عند أهل العلم بكتاب العقل والنقل لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ،درء تعارض العقل والنقل
 يقول فيه ابن القيم:

 واقرررررررررررأ كتررررررررررراب العقرررررررررررل والنقرررررررررررل الرررررررررررذي
 

 مرررررررررا فررررررررري الوجرررررررررود لررررررررره نظيرررررررررر ثررررررررراني 
الكتاب عظيم يبين أن الشرع النص الثابت ال يمكن أن يختلف مع العقل الصريح الذي لم يتلوث  

بعض المبتدعة يرجحون ما أيده العقل  "العقل والنقل هدل على شرف" ،بل باٍق على فطرته
فإذا خالف المنقول المعقول  ،ويجعلونه هو الميزان لإلثبات والنفي بالنسبة للمنقوالت كالمعتزلة

ذا صح فإنه لن  ،وال شك أن هذا من اجتيال الشياطين لهم ،يقدم العقل ال فاألصل النقل وا  وا 
إذا خالف المنقول  ،يحكم أهل العلم على األحاديث بأنها موضوعة بمخالفتها العقل ،يخالف العقل

يعني جاء في خبر أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت  ،العقل حكم أهل العلم بأنه موضوع
غير معقول؟ غير معقول إًذا هو موضوع هذا يتفق مع قول  أوخلف المقام ركعتين هذا معقول 

له إسناد يثبت به أما إذا كان  ،المعتزلة أو ال يتفق؟ ال يتفق هذا حينما يكون الخبر ال أصل له
إذا كان له أصل ال بد  ،ولم يكن مما أخطأ فيه بعض الرواة ونص أهل العلم على أنه أخطأ فيه
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يعني مثل ما جاء في الصحيحين الذي ركب البقرة التفتت إليه فقالت إنا  ،أن يكون موافقا للعقل
عليه -يقول النبي و  ،هذا قد يقول قائل إنه يخالف العقل لكنه في الصحيحين ،لم نخلق لهذا

األول ال أصل له سفينة نوح طافت بالبيت  ،آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر -الصالة والسالم
وهو يخالف العقل إًذا موضوع الخبر الثاني له  ،سبعا وصلت خلف المقام ركعتين ال أصل له

 ،هذاأصل موجود في صحاح السنة وفي جميع دواوين اإلسالم إًذا ال بد أن يصدق العقل ب
في أدب الدنيا والدين  ،بعضهم يجعل العقل والنقل على حد سواء ،فالعقل تابع وليس بمتبوع

فهنا كأن  ،المتبوع إما شرع مسموع أو عقل مطبوع :للماوردي وقد اتُّهم بسبب هذا الكالم قال
ما  -رحمه هللا تعالى -وعلى كل حال شيخ اإلسالم ،العبارة توحي بأنهما سيان كل منهما متبوع

من و دل على شرفه العقل والنقل واعتضد اإلجماعان عليه من قبل "في هذه المسألة  ئاترك شي
جماع الخلف و "بعد جماع  ؛اإلجماعان إجماع السلف وا  ألنه ال يمكن أن يقال إجماع القرابة وا 

جماع الصحابة مع مخالفة  ،ألن إجماع القرابة مع مخالفة سائر الصحابة ال يعتد به ؛الصحابة وا 
من عاصرهم من القرابة ال يعتد بهم ألن اإلجماع هو اتفاق مجتهدي يعني جميع المجتهدين 

جماع السلف فيتصور فيمن يرى أن اإلجماع اتفاق  ،مجتهدي العصر أما إجماع الخلف وا 
 "ُد ومن قبلُ واعتضد اإلجماعان عليه من بع" :يقول ،مجتهدي العصر ال ال اتفاق مجتهدي األمة

يعني  ،وبعد وقبل والجهات الست ُتبنى على الضم إذا ُقطعت عن اإلضافة وُنوي المضاف إليه
ذا قطعنا ولم ننو  ،فإذا نوينا المضاف إليه بنينا على الضم ،نقول من بعد ذلك ومن قبلهأن ك وا 

ذا أضفنا ظهر اإلعراب على اآلخر ،المضاف إليه أعربنا مع التنوين على خاتم  ةوالصال" ،وا 
-الصالة على النبي  "وعلى أصحابه كنوز الفضل وسيوف الفصل لأهالرسل وعلى آله خير 
 ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ: -جل وعال -جاء األمر بها في قوله -عليه الصالة والسالم

 ،وهذا أمر واألصل في األمر الوجوب  ٥٦األحزاب:  ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 ،سنة كلما ذكر -عليه الصالة والسالم-وجمهور أهل العلم على أن الصالة والسالم عليه 

وال شك أن األصل في  ،ولم يصل عليه -عليه الصالة والسالم-والبخيل من ذكر عنده النبي 
-ومنهم من يقول أنه يتم االمتثال بمرة واحدة وما عدا ذلك يبقى سنة كلما ذكر  ،األمر الوجوب

وهنا اقتصر على  ،وال يتم االمتثال إال بالجمع بين الصالة والسالم -صالة والسالمعليه ال
يعني إذا ذكر  ،الصالة فقط ولم يذكر السالم وهذه عادة من يطيل الكالم في الصالة والسالم

ال  ،النبي وصلى عليه وعطف عليه وجاء بكلمات مسجوعة وزاد الكالم ينسى في الغالب السالم وا 
يعني لو أتى بالسالم مباشرة بعد  ،شرة قال والصالة والسالم ثم عطف ما شاء ما نسيلو سلم مبا

بجملة في سطرين فنسي  جاء -رحمه هللا-الصالة لكن إذا طال الفصل كما فعل اإلمام مسلم
ألن األمر باألمرين  ؛وأطلق النووي كراهة إفراد أحدهما دون اآلخر ،وهنا نسي السالم ،السالم
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فكونه يصلي وال يسلم ويسلم وال يصلي أطلق النووي  ،ية باألمرين الصالة والسالماألمر في اآل
وخص ابن حجر الكراهة فيمن كان ديدنه ذلك يعني يصلي وال يسلم أو  ،في شرح مسلم الكراهة

وقد وقع إفراد الصالة دون السالم في كالم اإلمام الشافعي وفي كالم كثير من  ،يسلم وال يصلي
فمن كان ديدنه يصلي  ،تى النووي الذي أطلق الكراهة وقع في بعض كتبه في هذاح ،أهل العلم

ومن كان يصلي أحيانا ويسلم أحيانا ويجمع بينهما  ،وال يسلم هذا تتجه إليه الكراهة أو العكس
عليه - "والصالة على خاتم الرسل" ،أحيانا مثل هذا يقال إنه خالف األولى وال تتجه الكراهة إليه

ال نبي بعده وهو خاَتم وخاِتم فالختم به  -عليه الصالة والسالم-ومحمد  -السالمالصالة و 
 ،انقطع خبر السماء -عليه الصالة والسالم-وبوفاته  ،ُختمت به الرساالت فال نبي بعده ،حصل

ومن أهل الضالل ممن يدعي النبوة لنفسه أو لغيره كالقاديانية مثال يقولون أو البهائية أو غيرهم 
خاَتم يعني أنه بالنسبة لهم كالخاَتم وليس بخاِتم يعني خاِتم النهاية  ،نعم هو خاَتم الرسليقول 

قال أنه اسمه: )ال(  «ال نبيَّ بعدي»آخرهم وممن يدعي النبوة سمى نفسه: )ال(، ال نبيَّ بعده 
وعلى كل حال  ،ويكون نبيا -عليه الصالة والسالم-وأن هذا إخبار عنه أنه يأتي بعد النبي 

وأخبر النبي  ،أخبار المتنبئين وحكاياتهم الهزيلة المضحكة التي ُيتندر بها في كتب األدب كثيرة
عليه -يدعون النبوة وال نبي بعده  همأنه يأتي بعده كذابون ثالثون كل -عليه الصالة والسالم-

جيء للرشيد  :قال ،من النوادر التي ذكرها بعض األدباء عن بعض المتنبئين -الصالة والسالم
فقال له الرشيد أنت موسى بن عمران؟ قال  ،بشخص ادعى النبوة و زعم أنه موسى بن عمران

ألقها لننظر هل تكون  :قال ،ولعل هذه العصا التي بيدك هي عصا موسى قال نعم :قال ،نعم
إحياء هذا ال شك أنه من  ،قال إذا قلت أنا ربكم األعلى ألقيتها ،تحركتما  اجماد أوحية 

 ،فقال شاب أو طفل صغير اجلده فإن صبر كما صبر أولو العزم فهو نبي ،الشيطان عليه
فمثل هذه الحجج  ،فلما جلده وعال صراخه قال لست منهم ،ن صبرمَّ مفصحيح من أولي العزم 

على كل حال أخبارهم يتندر بها في كتب األدب فهي أشبه ما  ،الشيطانية تجد من يجيب عليها
خير أهل كأنه يميل إلى أن  "والصالة على خاتم الرسل وعلى آله خير أهل" ،ضحكاتتكون بالم

اآلل كما قال األزهري وغيره أصلها أهل ولذا تصغر على أهيل فترد الهمزة إلى أصلها واآلل هم 
وهذا قول ومعروف ويدخل  -عليه الصالة والسالم-القرابة الذين تحرم عليهم الصدقة آل النبي 

ألن التنصيص على أهل البيت في القرآن إنما  -عليه الصالة والسالم-أوليا زوجاته  فيهم دخوال
 ک ڑ   ڑ ژ  ژ ژ -عليه الصالة والسالم-جاء بصدد الحديث عن نساء النبي 

فدخول  -عليه الصالة والسالم-يعني هذا الكالم في زوجاته   ٣٣األحزاب:  ژ ک ک ک
اللهم »وأيضا جاء في حديث التشهد بدال من كلمة آل  ،الزوجات في اآلل واألهل دخول قطعي
فهن داخالت في اآلل على رغم أنوف من نفى ذلك  «صل على محمد وعلى أزواجه وذريته
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ال فكيف تقبل من يدعي نصرة اآلل والتعصب لآلل ويطعن في  بالنصوص الصحيحة القطعية وا 
وعلى أصحابه يعني تأثير البيئة  "وعلى آله خير أهل وعلى أصحابه" ،الزوجات وهللا المستعان

وال شك أن المنهج والمذهب عند أهل السنة والجماعة  ،في المؤلف ما جعله يتجاهل األصحاب
مذهب يجمع بين الصحب واآلل خالفا لطوائف المبتدعة الذين يقتصرون على اآلل ويتبرؤون 

ة أهل السنة من الصحابة كالرافضة أو العكس كالنواصب فالجمع بين الفريقين هي سم
األصل أن الكنوز ما يخفى تحت األرض  "وعلى آله وعلى أصحابه كنوز الفضل" ،والجماعة

كنوز الفضل يعني من عرف واحدا منهم بسيرته المتكاملة  ،لنفاستها وهم بالنسبة لألمة كالكنوز
العناية بسيرهم  نبغيولذا ت ؛من عرف قوال من أقوالهم عثر على كنز ،ال شك أنه عثر على كنز

فهم السيوف  ،الذين فصل هللا بهم بين الحق والباطل "وسيوف الفصل" ،واالطالع على أقوالهم
وبهم انتشر ووصل إلى شرق األرض وغربها في أقل من  ،البتارة في نحور أعداء الملة والدين

ال فاألصل أما بعدُ  "وبعدُ " ،نصف قرن  -اءت عن النبي وج ،يقولون هذه الواو قائمة مقام أما وا 
فاإلتيان بها في الخطب  ،في أكثر من ثالثين حديثا بهذا اللفظ أما بعد -عليه الصالة والسالم

عليه الصالة -اقتداء بالنبي  ،سواء كانت في خطب المناسبات أو في خطب الكتب سنة
ولذا جاء  ؛ماويقولون أن الواو قائمة مقام أ ،وال يتم االمتثال إال بهذا اللفظ أما بعدُ  -والسالم

الفاء واقعة في  "اوبعد فهذ" ،وبعد سبقت اإلشارة إليها وأنها مبنية على الضم ،خبرها مقترنا بالفاء
واإلشارة بهذا إما أن لموجود  "فهذا مختصر" ،جواب الشرط المحذوف أما الذي قام مقامه الواو

أو إلى موجود في األذهان  ،في األعيان إن كانت هذه المقدمة ُكتبت بعد الفراغ من تأليف الكتاب
يعني كتب المقدمة قبل الكتاب يقول فهذا يشير  ،إن كانت المقدمة ُكتبت قبل الفراغ من الكتاب

ن كانت المقدمة كتبت بعد الفراغ من الكتاب وهذا هو الكثير  ،إلى موجود في ذهنه ماذا؟إلى  وا 
االختصار  "،فهذا مختصر" ،الغالب عند أهل العلم تكون اإلشارة إلى موجود في األعيان

فتجد المؤلف  ،وهو الكالم الذي تقل ألفاظه وتكثر معانيه ،والتلخيص والتهذيب متقاربة المعاني
يعمد إلى كتاب مطّول ويجمع مقاصده بحيث ال يخل بشيء من مقاصده في نصف حجمه أو 

وهذا يسمى  وأحيانا في ربع حجمه ويأتي بجميع مقاصده هذا اختصار وهذا تلخيص ،ثلث حجمه
والمساواة يستوي فيها األلفاظ  ،يقابله اإلطناب الذي ألفاظه أكثر من معانيه افي البالغة إيجاز 

يعني اقتصر على  "على مهمات علوم الحديث"يعني يحتوي  "فهذا مختصر يشتمل" ،والمعاني
يعني مما ينبغي أن يهتم به من مسائل هذا العلم من مهمات علوم الحديث  ،المهمات

اصطالحات جمع اصطالح واالصطالح االتفاق بين أناس مخصوصين  "واصطالحات أهله"
يصطلح أهل اللغة  ،يصطلح أهل الحديث على مصطلحات ،يشملهم وصف وهو العرف الخاص

 ،والعلماء يطلقون ال مشاحة في االصطالح ،وهكذا ،الفقهاء لهم اصطالحات ،على مصطلحات
ألن االصطالح إذا كان مما يخالف ما تقرر في نص أو  ؛تقيدالكلمة يطلقونها وينبغي أن  وهذه
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أما إذا كان  ،ال بد من المشاحة فيهاو اتفق عليه في فن من الفنون فمخالفته يحصل فيها المشاحة 
ال يتعارض مع نص وال يلزم عليه مخالفة ما اتفق عليه أهل فن من الفنون أو استقر في علم من 

أهل المنطقة الفالنية يعني لو أن إنسانا قال  ،نه ال مشاحة فيهالعلوم أو تغيير حكم شرعي فإ
وأنا  أهل القصيم يسمونه خاال ،وقال آخر العكس ،وأنا أسميه خاال ايسمون والد الزوجة عم

 ال ،يتأثر األمر ال أو خاال انقول ال مشاحة في االصطالح لماذا؟ ألنه سواء كان عم اأسميه عم
، فيه وأخ األم عمًّا نقول ال ،أنا أسمي أخ األب خاال :لكن لو قال ،يترتب عليه حكم شرعي

كتب في الفرائض والعلماء يقولون أن أخ األب الذي هو عم الرجل مشاحة في االصطالح وأنا أ
وهذا مما اتفق عليه وله أحكام شرعية إذا قلبنا االصطالح تغيرت هذه  وأخ األم خاال ا،يسمى عم
يعني لو قال  ،ففرق بين هذا وهذا ،حح فيه وال يوافق عليه ويرد عليهنقول عام يشا ،األحكام

أنا إذا استقبلت القبلة في هذه البالد صار عن يميني الشمال وصار عن يساري جهة  :قائل
فالشام في اصطالحه تقع  ،الجنوب وعن يساري الشمال يالجنوب قال ال، أنا أسمي من عن يمين

ما يشاحح؟ يشاحح بال شك  أوصطالحه شمال الجزيرة يشاحح جنوب الجزيرة واليمن تقع في ا
في أهل الجغرافيا  :لكن لو قال ،في كتب قررت قد وال شك أنه يطمس معالم ،ألن هذا خلط
قلنا ال مشاحة  ،عكس وال يتغير من الواقع شيءأ لون الشمال فوق والجنوب تحت أنا الخريطة يجع

يغير  الألن هذا  ؛رد عليه ال مشاحة في االصطالحفي االصطالح وابن حوقل فعل هذا وال أحد 
بصك ومعروف الحدود من شماله كذا وجنوبه كذا  األنك لو مثال اشتريت بيت ئا؛من الواقع شي

الذي يقول الشام جهة الجنوب واليمن  اقلت أنا أتبع فالنو تطالب  ذهبتوشرقه كذا ثم بعد ذلك 
تضيع الحقوق فإطالق  ؟في جهة الشمال من يضبط حقوق الناس المبنية على هذا االصطالح

هذه العبارة ال مشاحة في االصطالح ليس بجيد وليس بحسن بل هناك ما يشاحح فيه وهناك 
ذكر المهمات التي ي يعني "وال غنى لطالب هذا العلم عن معرفته" ،اصطالحات ال مشاحة فيها
 "أو معرفة مثله" على المهم الذي تمس الحاجة إليه فهو يقتصر ،ال يستغني عنها طالب العلم
فإذا عرفت نظير هذه المسألة ومثل هذه المسألة عرفت النظير  ،ألنه باألمثال تتبين أمثالها

 عرف ما ترك.فإما أن يذكر ما ال غنى لطالب العلم أو يذكر نظيره ومثيله وبه ي ،اآلخر
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


